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BVS Tarievenlijst PO/VO  

Op basis van de indexering van het CBS in november 2021 en de loonstijging van 2% over 2021 

verhogen we de tarieven in 2022 met circa 5%. 

Algemeen 

 Standaardtarief     €147,00 per uur  

 Dagdeeltarief     €560,00 

 Lezing/ouderavond   €560,00 

 Dagtarief     €1.060,00 

 Schoolontwikkelingspakket (ISO) €112,00 per uur  

 Reis/bezoekkosten    €42,00 per bezoek 

 Psychologische onderzoeken  €115,00 per uur 

 

Pakket Integrale schoolontwikkeling (ISO) 

Dit pakket is een overeenkomst met een groot aantal uren tegen gereduceerd tarief op school- of 

bestuursniveau, waarmee we een integrale aanpak van de schoolontwikkeling ondersteunen door 

implementatie en borging te realiseren. 

 Pakketten bieden we aan op basis van het aantal leerlingen per school x een richtprijs van 

ongeveer €78,00 per leerling per jaar (12 maanden) tegen een uurtarief van €112,00. En per 

bezoek brengen we bezoekkosten in rekening.  

 Een school van 200 leerlingen heeft een pakket afgesloten van €15.596,00. Hiervan kunnen wij 

32 dagdelen werken en 30 bezoeken brengen. 

 

Ondersteuningspakketten 

Met een ondersteuningspakket koop je een aantal uren in voor leerlingzorg tegen een gereduceerd 

tarief: 

 Pakket I: 45 uur à €110,00 = €5.202,00  

 Pakket II: 60 uur à €105,00 = €6.636,00  

 Pakket III: 90 uur à €100,00 = €9.546,00  

 

Psychologische onderzoeken 

Psychologische onderzoeken €115,00 per uur. 

De genoemde bedragen hieronder zijn de gemiddelde kosten voor: 

 Volledig leerlingonderzoek tussen de 10 en 14 uur gemiddeld is dat 12 uur €1.380,00 

(hieronder valt ook een dyslexieonderzoek t/m de vijfde klas) 

 Dyslexieonderzoek in de 6e klas na de NIO (geldt wanneer in de  

6e klas een overzicht van het LVS ter inzage en de NIO-gegevens  

beschikbaar zijn) 

o voor 1 kind 6 uur incl verslag      €690,00 

o voor 2 of meer kinderen, per kind 4 uur afname en 1 uur verslag  

eventueel nog een gesprek van 1 uur     €575,00 

 Intelligentieonderzoek, inclusief verslag en gesprek ongeveer 10 uur  €1150,00 
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o Intelligentieonderzoek, exclusief uitgebreid verslag en gesprek 6 uur 

 €690,00 Verslag of gesprek: bedrag per uur   €115,00  

 Overige deelonderzoeken in overleg met de schoolpsycholoog, per uur  €115,00  

(bijvoorbeeld schoolvorderingenonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek) 

 Schoolverlatersonderzoek (NIO) per groep, incl. telefonisch nagesprek 4 uur €460,00  

o Verwerking van de formulieren, per 5 leerlingen 1 uur   €115,00  

o NIO-formulier standaardformulier per leerling bedrag excl. 9% btw €4,50  

o NIO-formulier vergroot voor leerlingen die slecht lezen excl. 9% btw €9,00  

 Herhalingsonderzoek op basis van uurtarief €115,00, met een minimum  

van 4 uur         €460,00 

 PMTK- en NPVJ-formulieren, per formulier     €4,50 

 Extra kopiëren bij een verslag ouder dan drie jaar    €17,00 

 Nieuwe dyslexieverklaring       €66,00 

 

Volglijn, digitaal leerlingvolgsysteem  

Abonnement leerlingvolgsysteem per leerling per jaar, incl. 21% Btw   €14,52 

 Abonnement Getuigschriften per leerling per jaar, incl. 21%Btw   €3,50 

 Abonnement UWRL-koppeling per leerling per jaar, incl. 21%Btw   €0,25 

 Abonnement Alleen lezen, per jaar, incl. 21% Btw    €514,25 

 

Eenmalige installatie en implemetatiekosten 

 Installatie Volglijn (eenmalig), incl. 21% btw     €1.235,00 

 Implementatie Volglijn         €1.960,00 

 Trainen eerste kerngebruiker, tweede/derde kerngebruiker  €410,00/205,00 

 

Regenboog, sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Regenboogtraining (diverse mogelijkheden op aanvraag) 

 Regenboog interventie in de klas      €4.700,00 

 

Trainingen en opleidingen bij BVS-schooladvies 

Deze worden bepaald op basis van de duur van de training/opleiding en het aantal deelnemers. 

 

Btw 

 De hierboven genoemde tarieven zijn excl. Btw, tenzij het erbij staat vermeld. 

 Over alle bedragen in onze offertes wordt het geldende btw-tarief (21%) in rekening gebracht, 

tenzij in de offerte uitdrukkelijk staat vermeld dat het geoffreerde bedrag btw-vrij is (dit 

laatste geldt voor psychologische onderzoeken en opleiding tot beroepsvaardigheden).  

 De scholen krijgen van overheidswege een btw-compensatie via de lumpsum.   
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BVS Bestellijst producten (webwinkel) 2022  

Alle prijzen zijn inclusief BTW  

 

Factuurgegevens: 

Naam:………………………………………………………………………….. 

School:…………………………………………………………………………. 

Telefoon:……………………………………………………………………… 

Adres voor verzending:……………………………………………………. 

Adres voor factuur:…………………………………………………………. 

Emailadres voor factuur:…………………………………………………… 

 

Materialen  Prijs Aantal  

 Ansichtkaarten  5  11,00 -----  

 Gamefan (Spelwaaier in het Engels) 26.85 -----  

 Hoogbegaafdheidswaaier kleuters/klas 1 in de roos 42,00 -----  

 Hoogbegaafdheidswaaier onderbouw in de roos 42,00 ----- 

 Pittenzakjes, per set van 2    8,65 ----- 

 Spelwaaier  26.85 ----- 

 Stuiterballen, per set van 3   6,50 ----- 

Publicaties 

 Begeleiding bij verlies   10,00 ----- 

 Beroepsstandaard voor vrijeschool leraren – digitaal werkdocument   6,00 ----- 

 De wereld door vertellen  45,00 ----- 

 Gort: Goed Onderwijskundig Reken Traject 10,00 ----- 

 Helmut von Kügelgen – Spirituele inzichten voor de opvoeder 18,00 ----- 

 Hiermee leren kinderen rekenen - werkmap 30,00 ----- 

 Hoogbegaafdheid – werkmap 30,00 ----- 

 Kindvolgsysteem1 – werkmap 40,00 ----- 

 Kleutervolgsysteem – werkmap 40,00 ----- 

 Leerlijnen en bouwstenen Begrijpend lezen 18,50 ----- 

 Leerlijnen en bouwstenen Spelling 18,50 ----- 

 Leerlijnen en bouwstenen Technisch lezen 18,50 ----- 

 Leerlijnen en bouwstenen Schrijven van teksten 18,50 ----- 

 Leerlijnen alle domeinen klas 1 15,00 ----- 

 Leerlijnen alle domeinen klas 2 15,00 ----- 

 Leerlijnen alle domeinen klas 3 15,00 ----- 

 Leerlijnen alle domeinen klas 4 15,00 ----- 

 Leerlijnen alle domeinen klas 5 15,00 ----- 

                                                   

1  Te completeren met Logboek en HGW en Reflectie op organisatie en interactie 
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Publicaties vervolg  Prijs Aantal 

 Leerlijnen alle domeinen klas 6 15,00 ----- 

 Leesbladen Kinderen leren lezen klas 1, 2, 3 - werkmap 150,00 ----- 

 Leesbladen Kinderen leren lezen leerlingboekje klas 1 (v.a. 10 stuks) 12,00 ----- 

 Leesbladen Kinderen leren lezen leerlingboekje klas 2 (v.a. 10 stuks) 12,00 ----- 

 Leesbladen Kinderen leren lezen leerlingboekje klas 3 (v.a. 10 stuks) 12,00 ----- 

 Logboek en HandelingsGerichtWerken 18,00 ----- 

 Periodeonderwijs werkmap: werkplaats in de tijd 18,00 ----- 

 Proces leerrijpheid voor vrijescholen 30,00 ----- 

 Protocol Dyscalculie – digitaal werkdocument 15,00 ----- 

 Protocol Dyslexie voor vrijescholen 30,00 ----- 

 Reflectie op organisatie en interactie 18,00 ----- 

 Speelplezier – werkmap1  85,00 ----- 

 Verhalen van moed in spannende tijden 15,25 ----- 

 Vlucht-trauma-pedagogiek – Bernd Ruf 18,00 ----- 

 Zinvol bewegen - werkmap  30,00 ----- 

Regenboogproducten 

 Achtergronden bij de sociale opvoeding van kinderen  10,00 ----- 

 De bruiloft van Piepkuiken – prentenboek   7,50 ----- 

 Regenboogmap2  65,00 ----- 

 Regenboogboekjes voor kleuters, per set van 6 45,00 ----- 

 Regenboogspel voor leerkrachten, incl. handleiding 44,00 ----- 

 Regenboogspel voor kinderen, incl. handleiding (elke zesde gratis) 44,00 ----- 

 Waarnemingskaders van de sociaal-emotionele ontwikkeling 10,00 ----- 

Webbased producten: abonnement per schooljaar 

 Acadin bestellen via www.acadin.nl variabel        x  

 Kleuterweb 2021-2022  71,00 ----- 

 Leerlijnen vrijescholen Parnassys bestellen via www.parnassys.nl  3,18 p.ll.p.jr.    x 

 Taalweb 2021-2022  115,00 ----- 

 Rekenweb 2021-2022  115,00 ----- 

 Volglijn  14,52 p.ll.p.jr.   x 

 Volglijn module getuigschriften  3,50 p.ll.p.jr.     x 

 Volglijn module URWL-koppeling met leerlingadministratiesysteem 0,25 p.ll.p.jr.     x 

 Volglijn module alleen lezen 514,25 p.jr.       x 

 

 

 

                                                   

2 Alleen te bestellen wanneer traject/cursus Regenboog gevolgd is en 1 map in bezit. 


